
 1 

RESZEGI KATALIN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA 
 
 
I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS 

megnevezés évszám kibocsátó intézmény 
magyar nyelv és irodalom szakos 
bölcsész, tanár 

2003 Debreceni Egyetem BTK 

 
 
II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ALAPKÉPZÉSBEN ÉS MESTERKÉPZÉSBEN  
A) oktatott kurzusok  

a DE BTK-n képzési szintenként 
 

DE BTK osztatlan tanárképzés (2013-tól) 
Szemináriumok, gyakorlatok: Az anyanyelvi ismeretszerzés alapjai, Anyanyelvi 
ismeretek 1., A tanári kommunikáció alapjai, Szóalkotás, Szociolingvisztikai 
gyakorlat 

 
DE BTK BA képzés (2006-) 

Előadások: Pszicholingvisztika 
Szemináriumok, gyakorlatok: Szociolingvisztikai gyakorlat, Leíró magyar hangtan, 
Alaktani elemzés, Nyelvészeti filológiai szeminárium, Magyar helyesírás 1., 
Magyar helyesírás (kommunikáció szakon), Beszédtechnikai gyakorlatok 1., 
Beszédtechnika (szabad bölcsészet szakon), Záródolgozati szeminárium 1-2. 

 
DE BTK MA képzés (2009-) 

Előadások: Névelmélet 
Szemináriumok, gyakorlatok: Beszédtudományi irányzatok, Az etimológia elmélete 
és módszere, Kutatás-módszertani szeminárium 

 
DE BTK osztatlan képzés (2003-) 

Szemináriumok, gyakorlatok: Hangtani elemzési gyakorlatok, Mai magyar 
helyesírás, Alaktani elemzések, A pszicholingvisztika alapjai, Nyelv és agy, A 
magyar szófajok rendszere, Záródolgozati szeminárium 1-2., Beszédtechnikai 
gyakorlatok 

 
DE BTK levelező képzés 

Előadások: Pszicholingvisztika 
 

B) oktatásszervezői tevékenység  
(i) témavezetés (csak számadatok) 
 lezárult folyamatban lévő 
szakdolgozati 5 2 
OTDK 1 (első helyezés)  
egyéb: DETEP 2  
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(ii) szakfelelősség: — 
(iii) szakirányfelelősség: — 
(iv) tantárgyfelelősség (a tárgyak kreditszámának feltüntetésével):  

BA: Beszédtechnika (2 kr.), Kommunikációs készségfejlesztő gyakorlat (2 kr.), Magyar 
helyesírás (2 kr.), Pszicholingvisztika (3 kr.), Szociolingvisztikai gyakorlat (2 kr.) 

MA diszciplináris képzés: A funkcionális és a strukturális nyelvleírás aspektusai a magyar 
morfológiába (2 kr.), A nyelvi viselkedés pragmatikája (4 kr.), Nyelvi szintek és pragmatika 
(2 kr.) 

 
(v) egyéb oktatási, oktatásszervezői tevékenység (pl. szakkollégium vezetője, TDK 

koordinátor, oktatási bizottsági tag stb.):  
intézeti diákköri felelős: 2013–  
a Magyar Nyelvtudományi Tanszék által delegált szakképzési, illetőleg képzési referensként 

a következő szakok akkreditációs anyagának kidolgozásában vettem részt: 
Hungarológia (MA szak) 
Jelnyelvi képzés nyelvtanároknak a jelnyelv tanítására (szakirányú továbbképzés) 
Jelnyelvi képzés tolmácsoknak jelnyelvi tolmácsolásra (szakirányú továbbképzés) 
Idegen nyelvű kommunikátor szak (felsőfokú szakképzés) 
Intézményi kommunikátor szak (felsőfokú szakképzés) 

 
 
III. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG DOKTORI ISKOLÁBAN (LEHETŐSÉG SZERINT MINÉL TELJESEBB 
IDŐBELI ÁTTEKINTÉSSEL) 

A) oktatott kurzusok: Témavezetői szeminárium 
B) törzstagság: — 
C) témavezetés: (i) sikeresen (értsd sikeres védéssel) lezárult:  — 

(ii) folyamatban lévő: 1 
 
 
IV. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG 
A) főbb kutatási területek 

névtan, kognitív nyelvészet 
 
B) tudományos minősítések (PhD, CSc, habilitáció, DSc) 

megnevezés évszám kibocsátó intézmény 
PhD. 2009 Debreceni Egyetem 
 
C) főbb publikációs adatok  

könyv  
Magyarországon magyarul: 1 + 1 (közreműködő) 
szakfolyóiratban megjelent tanulmány  
Magyarországon idegen nyelven: 1 
Magyarországon magyarul: 14 
gyűjteményes kötetben, konferenciakiadványban megjelent lektorált tanulmány  
Magyarországon magyarul: 5 
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Ismertetés, recenzió  
Magyarországon magyarul: 1 
Összes idézettség: 124 

 
D) kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel 

téma időszak adományozó intézmény szerep 
Helynévtörténeti vizsgá-
latok az ómagyar korból 

2006–
2009 

OTKA-pályázat résztvevő 

Mai Magyar Digitális 
Helynévtár 

2010–
2012 

Kutatóegyetemi pályázat  résztvevő 

DE-MTA Magyar 
nyelv- és névtörténeti 
kutatócsoport  

2013–
2018. 

MTA résztvevő 

 
E) a tudományos közéletben való részvétel  
 Magyarországon  

a. bizottsági tagság/elnökség: 
Az alábbi társaságoknak vagyok tagja:  
Magyar Nyelvtudományi Társaság 
Magyarságtudományi Társaság 
MTA Köztestülete (2010 óta) 
ICOS (2011 óta) 

 
V. EGYÉB KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG 
— 
 
VI. KITÜNTETÉSEK, SZAKMAI ELISMERÉSEK 
 pl. állami, egyetemi, kari stb. kitüntetések, ösztöndíjak stb. 

megnevezés évszám kibocsátó intézmény 
Fiatal oktatói-kutatói támogatás 
az MTA DAB és „A tudományért a 
régióban” Alapítvány könyvkiadási 
támogatása 
az MTA DAB és „A tudományért a 
régióban” Alapítvány pályakezdő kutatói 
pályadíja 
Hallgatói ösztöndíj 

2014. 
2011.  
 
 
2010. 
 
 
2002. 

Universitas Alapítvány 
Debreceni Akadémiai Bizottság 
 
 
Debreceni Akadémiai Bizottság 
 
 
Pro Regione Alapítvány 

 
VI. EGYÉB SZAKMAI JELLEGŰ INFORMÁCIÓK, ADATOK 
2004 óta magyar nyelvoktatás külföldieknek a Debreceni Nyári Egyetemen 
2009 óta a Magyar Nyelvjárások technikai szerkesztése 
 
 
2015. január 05. 


